GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft
Területi Szaktanácsadási Központ
Az 52/2007/FVM rendelet alapján kötött szaktanácsadási szerződésben foglalt
szolgáltatások tartalmának és teljesítési módjának részletesebb meghatározása
- 2014/15 A) Kölcsönös megfeleltetés (KM)
A szaktanácsadási szerződésben feltüntetett szolgáltatásoknak megfelelően a szolgáltatás nyújtásában
személyesen közreműködő szaktanácsadó ismerteti és/vagy átnyújtja (elektronikus vagy papír formátumban) a
gazdálkodó számára a hatályos jogszabályokban foglalt – a Megrendelő gazdaságára szabott, és a kölcsönös
megfeleltetésre vonatkozó – gazdálkodási követelményeket (JFGK).
1. táblázat: A szolgáltatás és az azonosító kód megfeleltetése; a szolgáltatás céljának rövid ismertetése
Szolgáltatás
megnevezése

Azonosító kód

Cél

Természetvédelem 23.1
(kölcsönös megfeleltetés
1. és 5. követelmény)

Nta1, Ata1,
Kea1, Era1,
Vaa1

A JFGK 1 és 5 célja: Natura 2000 területeken a biológiai
sokféleség, a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és
növények kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása,
ill. az e területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti
állapot megőrzése, valamint a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.

Talaj- és vízvédelem
23.2
(kölcsönös
megfeleltetés 2., 3. és 4.
követelmény)

Nta2, Kea2,
Tva1, Áta4,
Tea2

A JFGK 2, 3 és 4 célja: A felszín alatti vízkészlet mg-i
eredetű szennyezés elleni védelme. A szennyvíziszapnak a mgban történő alkalmazása során a káros hatások
bekövetkezésének elkerülése. A mg-i forrásokból származó
nitrátok által okozott vízszennyezés csökkentése.

Növényvédelem
23.4
(kölcsönös megfeleltetés
9. követelmény)

Nta3, Kea3

A JFGK 9 célja: A növényvédelem, a növényvédő szerek
kezelése során az emberekre, állatokra, növényekre és a
környezetre gyakorolt káros hatások bekövetkezésének
elkerülése.

Helyes mezőgazdasági
és környezeti állapot,
helyes
gazdálkodási
gyakorlat 23.7

Nta4, Kea4,
Tva2

A HMKÁ célja: A minimális gazdálkodási és
környezetvédelmi
előírások
meghatározásával
a
mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai
állapotban tartása.

Állattenyésztés
23.3
(kölcsönös megfeleltetés
6., 7., 8., 10., 16., 17. és
18. követelmény)

Áta2

A JFGK 7, 10 és 16 célja: Állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági okokból alapvető fontosságú a
szarvasmarhafélék nyilvántartása, azonosíthatósága és
nyomon követhetősége. Az állatok egészségének megőrzése
(állatjólét) a minimumkövetelmények betartásával.
A JFGK 6, 10 és 17 célja: Állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági okokból alapvető fontosságú a sertések
nyilvántartása, azonosíthatósága és nyomon követhetősége. Az
állatok
egészségének
megőrzése
(állatjólét)
a
minimumkövetelmények betartásával.
A JFGK 8, 10 és 18 célja: Állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági okokból alapvető fontosságú a juh és
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kecske nyilvántartása, azonosíthatósága és nyomon
követhetősége. Az állatok egészségének megőrzése (állatjólét)
a minimumkövetelmények betartásával.
A JFGK 10 és 18 célja: Az egyéb haszonállatok
egészségének megőrzése (állatjólét) a minimumkövetelmények
betartásával.
Állategészségügy 23.6
(kölcsönös megfeleltetés
12., 13., 14. és 15.
követelmény)

Áta3

A JFGK 12, 13, 14 és 15 célja: A kérődzőket érintő egyes
fertőző betegségek megelőzése, ellenük való védekezés és
felszámolásuk.
A JFGK 12, 13 és 14 célja: A sertéseket érintő egyes fertőző
betegségek megelőzése, ellenük való védekezés és
felszámolásuk.

Élelmiszerbiztonság
23.5
(kölcsönös
megfeleltetés
11.
követelmény)

A JFGK 11 célja: A fogyasztók megfelelő minőségű,
egészséges élelmiszerhez való jogának biztosítása a termék
előállításában és szállításában részt vevő szereplő (termelők,
feldolgozók, csomagolók, kereskedők stb.) azonosításának,
valamint a nyomon követhetőség biztosításának segítségével.

Tea1

A szolgáltatás nyújtásában személyesen közreműködő szaktanácsadó a Megrendelő, a hivatalos szervek, továbbá
a szolgáltatási folyamatban hivatalos információszolgáltatónak minősülő egyéb szereplő által a szolgáltatás
nyújtását megelőzően a részére rendelkezésére bocsátott információk alapján végzi el a tevékenységet.
A gazdálkodási követelményeknek - a Megrendelő általi - be nem tartásából eredő jogkövetkezményekért a
szolgáltató szaktanácsadó nem vállal felelősséget.

C) Egyéb szolgáltatási tevékenységek
2. táblázat: A szolgáltatás és az azonosító kód megfeleltetése; a szolgáltatás tartalmának rövid ismertetése
Szolgáltatás megnevezése

Azonosító
kód

Szolgáltatás tartalma

Közreműködés
táblatörzskönyvvezetésben
(komplex
elemzésekkel),
GN
vezetésével kapcsolatos
tanácsadás

Ntc4, Kec2

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete
(Gazdálkodási napló kötelező formai és tartalmi
követelményei) alapján, az elektronikus GAK GN
szolgáltatás igénybevételével történő gazdálkodási napló
vezetésével kapcsolatos tanácsadás, közreműködés.

Közvetlen
támogatási
kérelem elkészítése

Ntc5, Kec3,
Átc7

A területalapú (SAPS) és a közvetlen támogatás iránti
kérelem elkészítésében, az MVH elektronikus kérelembeadási felületén keresztül történő benyújtásával kapcsolatos
tanácsadás, közreműködés.

Tápanyag-gazdálkodási
terv készítése

Ntc8, Kec8

A tápanyag-gazdálkodási terv (TGT) készítésével
kapcsolatos tanácsadás, közreműködés, mely során
lehetőség van a GAK GN Tápanyag-gazdálkodási terv
készítését segítő modul igénybevételére is.

Állatjóléti tanácsadás

Átc3

A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet és a 18/2011. (III. 9.)
VM rendelet alapján történő, az állatjólétre irányuló
tanácsadás.

Általános
szabályozási

Fmc4

Az EU, a VM és egyéb, a mezőgazdasággal kapcsolatos
jogszabályokat, az MVH közleményeket, valamint ezek

agrár
információ
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kapcsolatát tartalmazó, interneten keresztül lekérdezhető
adatbázis alapján az aktuális jogszabályváltozás nyomon
követése által segíti a gazdálkodók tevékenységét, pályázati
lehetőségét. A jelenleg a különféle hivatalok oldalain
elérhető forrásokhoz képest többlet értéket elsősorban az
alábbiak tekintetében képvisel:
• Egy rendszerben, egymáshoz kapcsoltan,
összefüggésében jobban követhetően jelennek meg
a tartalmak.
• A nemzeti jogszabályoknál az adott napon érvényes
szövegváltozat visszakereshetősége is lehetséges,
nem csak a keresés napja szerinti utolsó
(hasonlatosan a fizetős Komplex rendszerhez).
• A módosítások, hatályon kívül helyezések is
követhetők.

szolgáltatás,
stratégiai
jellegű
ismeretek,
aktuális
témák,
új
jogszabályok gazdálkodó
által kért témakörökben

Elektronikus
adatszolgáltatás

Fmc5

A hivatalos szervek irányába történő adatszolgáltatással
kapcsolatos tanácsadás, közreműködés (pl.: monitoringadatszolgáltatás; webGN; Nitrát-jelentés; vis maior jelentés,
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti bejelentési
kötelezettségek kapcsán)

Pályázatfigyelés

Fmc6

A gazdálkodókat érintő határidős eseményeket (kérelem,
pályázat,
adatszolgáltatás,
stb.)
naptárszerűen
megjelenítendő modul, amelyben a kapcsolódó jogcímek,
közlemény (linkkapcsolattal), rövid leírással szerepelnek, a
jogcímek, jogcímcsoportok, valamint időszakok szerinti
keresést is lehetővé teszi. A felhasználók a profiljuknak
megfelelően beállíthatják (vagy ez automatikusan
megtörténhet), hogy milyen tartalmakhoz kapcsolódó
határidők iránt érdeklődnek, ezzel személyre szabhatják az
általuk
követett
események
körét.
A
határidő
tartalombejegyzések a megszemélyesített hírlevél részét
képezhetik.

A szolgáltatás nyújtásában személyesen közreműködő szaktanácsadó a Megrendelő, a hivatalos szervek, továbbá
a szolgáltatási folyamatban hivatalos információszolgáltatónak minősülő egyéb szereplő által a szolgáltatás
nyújtását megelőzően a részére rendelkezésére bocsátott információk alapján végzi el a tevékenységet.
A szolgáltatás nyújtása nem terjed ki a gazdálkodó által átadott információk valósághűségének ellenőrzésére, a
gazdaságra szabott szolgáltatás kapcsán létrejött teljesítés jogszabályi megfelelésének garantálására, kivéve, ha
erről a felek kifejezetten megállapodnak, és azt a szaktanácsadási szerződésben - a szaktanácsadási tevékenység
részletes szakmai leírása pontnál - feltüntetik, valamint teljesítéskor a vonatkozó szaktanácsadási
naplóbejegyzésben szerepeltetik.
A szolgáltatás során igénybe vett, a hivatalos szervek (MVH, NÉBiH, stb.) által fejlesztett/ biztosított szoftverek
nem megfelelő működéséből, ill. a hivatalos szerveknek a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos mulasztásából eredő
jogkövetkezményekért a szolgáltató szaktanácsadó nem vállal felelősséget.
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